Junák – český skaut, středisko
Vranovice
Tábor vlčat a světlušek

Příručka k cestě kolem světa
Újezd u Rosic 1. - 11. července 2015

Tato příručka slouží pro všechny, kteří se nebojí vydat na cestu kolem světa. Za
naším dobrodružstvím vyrážíme vlakem, ale u něj určitě neskončíme.
Ti z vás, kdo neznají skauta Igora, by se měli stydět. Je to ten nejskautštější
skaut, jakého kdy svět potkal. A my budeme mít tu čest vydat se s ním na cestu
kolem světa. Já už se nemůžu dočkat, až nám bude po cestě vyprávět, co už
všechno zažil! A mnoho z toho zažijeme znovu s ním. Určitě se podíváme do
Afriky za krokodýly, do Antarktidy za tučňáky a možná potkáme dokonce
Indiány.
Dámy a pánové nastupujte! Vlak na cestu kolem světa vyráží!

Důležité informace
Odjezd na tábor (1.7.)
Sbalená zavazadla je potřeba dopravit v pondělí 29. 6. 2015 mezi 18:00 a 19:00 do
Hustopečské klubovny (pod věží kostela) nebo do Vranovické klubovny (za hřištěm).
 Členové hustopečského oddílu mají sraz ve středu 1. července na hustopečském
autobusovém nádraží nejpozději v 8:30.
 Členové vranovického a pohořelického oddílu se sejdou ve středu 1. července na
vranovickém vlakovém nádraží nejpozději v 8:30.
 V případě problémů při odjezdu kontaktujte hlavního vedoucího.
 Pokud vaše dítě pojede z jiného místa, než má určeno, oznamte to prosím hlavnímu
vedoucímu tábora.
Při předávání dětí vedoucím je potřeba odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti (s datem
odjezdu) a kartičku pojišťovny (nebo její kopii). Pokud jste stále neodevzdali některé
dokumenty, které měly být odevzdány už dříve (přihláška, lékařský posudek, souhlas rodičů
s poskytováním informací, informace o zdravotním stavu), předejte je také během odjezdu.
Pokud nebudeme mít všechny tyto náležitosti, dítě s námi nemůže odjet na tábor!
Všichni účastníci starší 10 a mladší 15 let musí mít sebou průkazku na poloviční slevu, kterou
se můžou prokázat v hromadné dopravě. Stačí libovolný oficiální průkaz, který obsahuje
fotku a datum narození. Takový vám vystaví například na přepážce ČD nebo IDSJMK.
Návrat z tábora (11.7.)
 Členové Hustopečského oddílu přijedou na hustopečské autobusové nádraží ve 13:12.
 Členové ostatních oddílů přijedou na vranovické vlakové nádraží ve 12:43.
V případě změny zpátečního spoje vás budeme informovat telefonicky či SMS. Batohy a
ostatní zavazadla budou k dispozici k vyzvednutí ve stejný den. O přesném čase a místě se
informujte při návratu dětí z tábora.

Upozornění
Nedávejte prosím dětem na tábor žádné cenné předměty (zlaté řetízky, prstýnky…),
ani zbytečně mnoho peněz. Kapesné je jen pro vlastní potřebu dětí a dle názoru vedení
tábora je částka do 200Kč naprosto dostatečná.


Během tábora nebude návštěvní den. Prosíme rodiče, aby tuto skutečnost respektovali
a nenavštěvovali děti. Návštěvy narušují program a mají špatný vliv na psychiku dětí.



Není vhodné dětem přibalit mobilní telefon. Předně v lese není příležitost si jej nabít a
mohl by se ztratit či poškodit. Využijte tuto příležitost vy, i vaše děti k napsání dopisu
– potěší každého a ještě si zavzpomínáte na staré časy.



Mladším dětem můžete přibalit i plyšáka na spaní. Jeden je dostatečný.



Nedávejte prosím dětem s sebou velké množství jídla, sladkostí, limonád či
brambůrek. Děti se buďto snaží jídlo sníst najednou, nebo schovat na další dny.
Přechovávání různých potravin ve stanech vede k tomu, že se potraviny kazí a do
stanu lezou mravenci.



Balení věcí na tábor by si měl každý účastník zkusit sám, nebo se jej alespoň účastnit.
Dítě potom ví, co si nabalilo a je schopné se sbalit i při odjezdu z tábora.

Věděli jste, že…?


Letos jede na tábory v našem středisku rekordní počet dětí? Celkem na 4 táborech
připravíme zážitky pro více než 90 dětí.



Všichni naši vedoucí připravují program zadarmo, bez nároku na odměnu a za tábor si
dokonce platí? Poděkujte jim alespoň úsměvem, potěší je to!



Celý tábor přijede na zelenou louku za pomoci 2 nákladních aut a několika dodávek?
Náš sehraný tým ho potom postaví za 72 hodin.



Na táboře vlčat a světlušek bude 20 kluků a 13 holek? O ně se bude starat 8 vedoucích
a 5 mladších vedoucích (roverů a rangers).



Letos i za pomoci dětí vznikne jedna nová a několik stanových podsad bude opraveno,
abychom měli všichni krásné a útulné bydlení?

Tábořiště
Tábořiště se nachází u Újezdského potoka, asi kilometr na jih od obce Újezd u Rosic, poblíž
cesty do Rapotic.
Táboříme na krásné louce s potokem, která je ze všech stran sevřena lesy. Tato louka je pro
naše středisko již téměř srdeční záležitostí, protože většina našich nejzkušenějších vedoucích
na ní vyrůstala. Máme s ní jen dobré zkušenosti, v okolí jsou krásné lesy, příležitosti ke
koupání a tajemné slavnostní ohniště v kamenném útvaru.

Adresa tábora
Skautský tábor Újezd u Rosic
Jméno dítěte
poste restante
664 84, Zastávka u Brna

Doporučený seznam věcí na tábor
Jde o doporučení – berte jej s rezervou a přizpůsobte svým potřebám.
Sebou na cestu – Skautský kroj, pevné boty, batůžek se svačinou a pitím (v táboře bude až
odpolední svačina), větrovku a pláštěnku.
Do kufru, tašky, nebo batohu (odváží se předem, vhodné označit jmenovokou) - 2x tepláková
souprava (jedna jako pyžamo), letní bunda, 2x svetr (mikina), 2x kraťasy, spodní prádlo,
plavky, nátělník, 5x tričko s krátkým rukávem, ponožky (i teplé), čepice, kšiltovka, spacák,
karimatka, tenisky (botasky), gumáky, sandále.
Jídelní misku (ešus), lžíce, kapesní nůž, hrnek, utěrka, 2x ručník, mýdlo, kartáček na zuby,
zubní pastu, sluneční brýle, opalovací krém, hřeben, repelent, kapesníky, pravidelně užívané
léky.
Zápisník, skautský deník, skautskou stezku, psací potřeby, dopisní papír, obálky, baterka s
náhradními bateriemi, KPZ, knížka, stolní hra.
2x toaletní papír, 1x sirup, přebytky ze zahrádky (zelenina, brambory…).
Máte-li nějaké přebytky ze zahrádky, které můžete poskytnout, budeme rádi za obohacení
táborového jídelníčku.
Nebráníme se ani věcným darům jako jsou třeba ceny pro děti za celotáborovou hru.

Vedení tábora
Vedoucí tábora
Hospodář

Jan Frank - Frenký
Mobil: 776394127
E-mail: frenky@skaut.cz

Zástupce vedoucího
Zdravotník

Pomocnice zdravotníka
Vrba

Radek Šťastný - Drn
Mobil: 739182482
E-mail: stastnyr2@gmail.com

Magdalena Rampáčková
776353875
E-mail: madga39@gmail.com

Budeme se snažit, aby jedno číslo bylo aktivní po celou dobu tábora mezi 8:00 a 22:00.
V případě, že bychom nebyli na příjmu, pošlete nám SMS a my zavoláme později zpět.

Vedoucí
Kristýna Vildová – Kikina
Richard Bielko
Lucie Kleinová
Lucie Šaňáková – Fondán

Koordinátorka Igora
Skladník a trenér
Zodpovědná za dobrou náladu
Obrazová i jiná dokumentace

Roveři a rangers
Veronika Furchová - Vefu
Adéla Machová
Pavel Hulman
Adriana Vítková
Nela Plotová

Pohádkářka
Důstojnice pro volný čas
Pravá ruka trenéra
Důstojnice pro volný čas
Nástěnkářka

Provozní pracovníci tábora
Martin Horák - Maňas

Hlavní zásobovač a pilot

Návod pro správné přišití nášivek na skautský kroj

Domovenka- levý rukáv nahoru

Číslo oddílu- levý rukáv pod domovenkou

Pod číslo oddílu patří nášivka družiny
Mezinárodní znak skautek skautů Wosm (pro kluky i dívky) a Waggs (pouze pro
dívky) - na pravý rukáv nahoru, holky mají oba znaky vedle sebe (v pořadí jako
je na obrázku níže)

Dívky

Hoši

Pokud má člen složený slib vlčat (kluci) nebo světlušek (holky) adekvátní odznat
patří asi 2cm nad levou kapsu.

Návod naleznete také na www.kroj.skauting.cz

